
  .مراجعه نماييد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري

 استعالم بها خالصه
 

لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف . را به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید بتن ریزی جهت اصالح شيب معابر شهرداری بافق در نظر دارد انجام عمليات

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 03/30/89مورخ  پنج شنبهمربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

   (کف سازی ) بتن ریزیانجام عمليات 
 

 :شرايط استعالم

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و به شرح ذیل ارائه گردد کليه اسناد استعالم مي -1

 نامه شركت در استعالم  رونوشت و اصل ضمانت( الف

بانك تجارت مرکزی شعبه  2320382233بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال مي باشدکه مي 0303330333الم مبلغ سپرده شرکت در استع

 .نامه بانكي باشد بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت

ی مي گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهدار: تبصره

در غير اینصورت استعالم . شرایطي که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گردد

 تجدید خواهد شد

و آگهي تأسيس و تغييرات و  (موضوع اساسنامه ضرورتا بایستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد)  رونوشت مصدق اساسنامه: اشخاص حقوقي( ب

: اشخاص حقيقي. آخرین آگهي در مورد دارندگان امضای مجاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالي و تعهد آور، رونوشت شناسنامه و کارت ملي مدیر عامل شرکت

 . رونوشت شناسنامه و کارت ملي

 .مي باشد مبلغ پيشنهادي و آناليز تفكيك قيمت( ج

براساس برنامه زمانبندی پيوست و ابالغ کار توسط دستگاه  مي باشد و پيمانكار مي بایست نسبت به انجام امور محولهشمسي  ماه سهمدت زمان قرارداد  -2

د و در صورت تاخير در انجام ابالغ مربوطه جریمه تاخيرات شامل در زمان تعيين شده در هر ابالغ که توسط کارفرما مشخص مي گردد اقدام نمای نظارت

 ( . از صورت وضعيت پيمانكار کسر مي گردد ریال 203330333معادل مبلغ  ای به ازای هر روز تاخير جریمه)پيمانكار مي شود 

 . هيچگونه تعدیل و اضافه بهایي به این قرارداد تعلق نمي گيرد -0

 پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود  -0

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد -5

 . گي و سایر شرایط خاص پروژه را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نماید کليه عمليات به صورت پراکنده ميباشد و پيمانكار صعوبت اجرای کار، پراکند -6

 .هزینه انجام آزمایشات برای بار اول بر عهده کارفرما و هزینه آزمایش مجدد بر عهده پيمانكار ميباشد   -7

با  393130شد مالک محاسبه بهای واحد ردیف مگاپاسكال با 12مگاپاسكال و بيشتر از  16کمتر از مقاومت فشاری در صورتي که نتایج آزمایش :  1تبصره 

 .پرداختي صورت نخواهد گرفت ن تر هيچ گونه ميباشد و بابت نتایج پایيدرصد کاهش قيمت به عنوان جریمه  23اعمال 

یا  یا امكان تردد ميكسر مترمكعب باشد 0در مواردی که حجم بتن ریزی کمتر از حجم و فقط از مراکز توليد بتن تهيه نماید پيمانكار بایستي بتن را   -9

 .بتونير اقدام به بتن ریزی نماید  براساس دستور کار ناظر پروژه با استفاده از پيمانكار ميتواند پمپ بتن وجود نداشته باشد

 .هيچگونه اضافه بهایي بابت افزایش عيار سيمان پرداخت نخواهد شد  -8

 .زمان سخت بتن انجام دهد و از این بابت هيچگونه هزینه اضافي پرداخت نخواهد شد زم جهت جلوگيری ازتخریب بتن تاپيمانكار بایستي اقدامات ال -13

اقدام نماید و از این بابت هيچگونه هزینه اضافي پرداخت نخواهد براساس دستور کار ناظر پروژه بتن  آبدهي ساعت نسبت به 72به مدت پيمانكار بایستي   -11

هزینه باالسری به % 15بدهي بتن کرده و هزینه های مربوط با احتساب بدون هيچگونه اخطار قبلي راسا اقدام به آکارفرما  ،و در صورت امتناع پيمانكار شد

 .ور خواهد کرد حساب پيمانكار منظ

 . پرداخت نخواهد شد ( شن و ماسه و سيمان و آب ) مصالح  حمل دستي و ماشيني  یا پمپاژ یا بتن دستي و ماشيني هيچگونه هزینه بابت حمل  -21
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بهای واحد )ریال(مقداربهای واحد )ریال(واحدشرح عملیاتردیف فهرست

020505
پخش و تسطیح خاك های ریخته شده در خاكریزها در قشرهای حداكثر 15 

مترمکعبسانتي متر، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پي ها، گودها و كانال ها.
49,600763,769,600

080104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعي یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 

مگاپاسکال.
1,625,000490796,250,000مترمکعب

080111
اضافه بها به ردیف های 080101 تا 080110، در صورتي كه از سنگ شکسته كوهي 

استفاده شده باشد.
14,8004907,252,000مترمکعب

080304
اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتي متر یا كمتر 

باشد.
91,00049044,590,000مترمکعب

080305
اضافه بها برای كرم بندی به منظور هدایت آب )حجم كل بتن كه برای آن كرم بندی 

انجام شده مالك محاسبه است(.
35,100270,200مترمکعب

100,50049049,245,000مترمکعباضافه بها برای بتن كف سازی ها با هر وسیله و به هر ضخامت.080306

42,70076032,452,000مترمربعلیسه ای كردن و پرداخت سطوح بتني در صورت لزوم.080308

571,000228130,188,000مترمکعبشفته ریزی با خاك محل و 150 كیلوگرم آهک شکفته در هر مترمکعب شفته110901

110905
كسربها به ردیف های ١١٠٩٠١ و ١١٠٩٠٢ ، برای كاهش هر۵٠ كیلوگرم، آهک شکفته 

در مترمکعب شفته. كسر ۵٠كیلوگرم به تناسب محاسبه مي شود.
19,334,400-84,800228-مترمکعب

1,044,482,400

1,452,875,018

برآورد و پیشنهاد قیمت براساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398

مبلغ كل بدون اعمال ضرایب )ریال(

مبلغ كل با اعمال ضرایب باالسری 1.3 و منطقه ای 1.07 )ریال(

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت 

كارهای فهرست بها 98
=

قیمت پیشنهادی پیمانکار )ریال( 

1,452,875,018

قیمت پیشنهادی پیمانکار )ریال(

 


